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Vad förväntar jag mig av Kyrkan? 
  

 
 
’Vad förväntar jag mig av kyrkan?’  
 
Vid första anblick är det där en fråga som kan resultera i en sorts 
inre kravlista – det här vill jag att kyrkan ska vara - men när jag 
tänkte mig djupare ned i de orden kom andra funderingar fram. 
Är mina förväntningar, i det stora hela, alls viktiga? Är det inte 

just mina förväntningar som Gud vill att jag ska komma bort 
ifrån? Jag är dessutom en sådan där människa som kan störa 
mig på när kyrkan i allt för hög utsträckning anpassar sig efter 
medlemmarnas önskemål. Det kan inte vara rätt väg.  
 
Så, jag börjar i en annan ände: Varför vände jag mig till kyrkan? 
Vad fick mig att vid nästan 40 års ålder besluta mig för att låta 
mig döpas? Vad behövde jag en kyrka för?  
 
Jag har inte svar på de frågorna. Men, jag kom inte till kyrkan 
med förväntningar. Jag kom med en rätt vag tanke, känsla, 
visshet, en gryende övertygelse, en uppenbarelse som 
sammanstrålar i orden: ’Gud vill något med oss.’ 
 
Det kan låta naivt. Jag brukar säga att ja, jag är 49 år gammal. 
Medelålders. Men inom mig finns en annan verklighet. Ett barn. 
Som döpt är jag nio år – det bor i mig ett litet kristet barn som 
försöker komma underfund med världen. Låt mig vara naiv. Det 
bor en längtan i mig. Detta vet jag: Gud förväntar sig något av 
mig.  
 
Det är inte en helt enkel situation att hamna i. Mitt i ett liv som 
pågick, som var mitt, fanns ett annat liv som längtade efter att få 
levas. Det släppte inte taget. Det sa till mig: Gud har en plan för 
dig. Gud har en plan för människan. Gud vill någonting med oss.  
 
Det skrämde mig. Det lockade mig. Två frågor drev mig till 
kyrkan. Sökandet på svaren till:  
 

a) Vad vill du Gud?  
b) Hur gör man?  
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Förväntade jag mig att få svar på de frågorna? Jag vet inte. När 
jag formulerar de frågorna så här i efterhand är det två saker som 
står ut. Till kyrkan kom jag av nöd, för förvandling. Så här gick 
det till:  
 
”Jag är inte kyrklig av mig. Har aldrig gått i kyrkan, inte heller 

funderat så mycket på den. Den har funnits där, och ibland har 

jag varit på dop, bröllop, eller begravning, men det är ingenting 

som väckt någon djupare längtan. Jag har aldrig besökt min 

lokala församling. Inte gått på dess gudstjänster.  

Jag har dock, i ett förvirrat ögonblick, ringt 

pastorsexpeditionen under telefontid och sagt: ”Kan jag få tala 

med en präst”, och blivit kopplad vidare till den med jouransvar, 

eller den som råkade befinna sig på sitt rum när jag ringde. Han 

som nu sitter framför mig. Ungefär så här gick det där 

telefonsamtalet till.  

”Jag skulle vilja träffa en präst. För samtal. Kan man få 

det? Det är inte akut eller så.”  

Det där sista lägger jag till för att undvika att verka 

desperat. Jag är, naturligtvis, desperat. Annars skulle jag aldrig 

ha ringt. Men det finns delar av mig som fortfarande strävar efter 

att uppfattas som normal. Som inte vill störa, inte verka 

krävande. Det finns också delar inom mig som vill dölja den 

känsla av annalkande panik som drivit mig till det där 

telefonsamtalet. Jag är i det ögonblicket en helt igenom motstridig 

människa som kämpar mot impulsen att skrika rakt in i luren:   

”Kan jag komma typ NU? Jag har prövat allt och det finns 

ingenting kvar! Kan någon hjälpa mig?”  

Men jag är inte en människa som skriker in i telefonlurar. 

Jag är en fullkomligt normal, sansad människa. Jag andas in. 

Jag andas ut. (Ur Bråkdelen av en sekund, Libris förlag).  

 

Kan någon hjälpa mig?  

 

Jag behövde hjälp.  

 

Jag hade levt ungefär 39 år utan tanke på att det skulle kunna 

finnas en Gud. Jag var inte en uttalad ateist – jag var 

ointresserad. På något plan var jag samtidigt rätt fördomsfull 

gentemot troende människor. Jag uppfattade dem som tråkiga, 
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lite mindre intelligenta än oss andra. Jag hade aldrig på något 

aktivt vis sökt efter Gud. Han kom som en överraskning.  

 

Jag arbetade som finansmarknadsjournalist och hade bostadsrätt 

på söder, man, två barn, hög lön. Jag längtade inte efter Gud, och 

kan väl inte heller säga att jag saknade honom. Ändå, ändå, så 

skedde något som inte lämnade mig – som jag inte kunde skaka 

av mig – och när jag väl släppt in tanken på Gud i mitt liv släppte 

den inte. Jag var under en ganska lång period motsträvig – jag 

vill, jag vill inte – men det lämnade mig inte i fred. Gud vann.  

 

I de sammanhang som jag umgicks hade jag aldrig hört talas om 

en vuxen människa som får för sig att låta sig döpas.  Ändå var 

det där jag hamnade. Jag ville döpa mig. Jag var inte barndöpt – 

mina föräldrar, trots att jag är född på tidigt 60-tal då de flesta 

fortfarande döptes av bara farten, valde att inte. Jag växte upp i 

ett hem rätt fritt från gudomliga tankar.  

 

Ändå stod det väldigt klart för mig: Jag klarar inte av detta med 

tro på egen hand. De sammanhang jag befann mig i, mitt arbete, 

mina vänner var inte sammanhang som bejakade det som ville bli 

till Gud inom mig. Jag behövde sådana sammanhang. Kyrkan bar 

en längtan om att finna ett sådant sammanhang.  

 

Jag minns som sagt var inte vad mina förväntningar var, men, jag 

blev positivt överraskad. Ja, jag fann i kyrkan ett hem för min tro 

att växa in i, ett språk, och med det en växande tillit till Gud. 

 

Människan är skapad till Guds avbild. Gudsavbilden finns inom 

oss. Jag brukar jag tänka mig den som ett frö. Det ligger inom 

oss, nedlagt från starten. Frön gror inte av sig själva – det behövs 

vatten, näring, kanske ett växthus – ibland en trädgårdsmästare 

som rycker ogräs och ansar. Ungefär så ser jag på kyrkan. Igen, 

tillåt mig att vara naiv. Min tro är ett frö som vill växa i mig – den 

behöver sitt växthus, en kyrka, den behöver sin näring, 

nattvarden, gudstjänsten, den behöver sin trädgårdsmästare, sin 

präst eller andlig förvandrare som manar den vidare. Det är också 

en kyrkosyn.  
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Vad förväntar jag mig av kyrkan? Är det intressant? Kanske är 

det fel perspektiv ta att ta. Det intressanta är kanske istället det 

omvända – att vi kristna högt och frimodigt talar mer om: Vad 

förväntar sig Kyrkan (Jesus Kristus) av oss? Vad skulle hända om 

vi talade mer om den oändliga, eviga möjlighet som Gud lagt ned i 

oss? Det handlar inte om oss. Det handlar om Gud.   

 

Ibland hamnar man i diket – det är lätt att fastna i det som man 

uppfattar att kyrkan gör fel, i det som gör ont, tokerierna som 

ibland tycks ske. Den pågående sekulariseringen av det heliga, 

den avmystifiering, som många av oss upplever som smärtsam. 

Ibland kommer jag på mig själv med att låta som en gnällkäring. 

Ibland är jag en gnällkäring. So what? När jag ombads formulera 

detta och i och med det funderade kring min egen kyrklighet så 

kunde jag inte låta bli att även fyllas, förvånas, och förundras 

över den kärlek som jag trots allt känner inför kyrkan, och som 

jag är så oändligt tacksam över.   

 

 

 

 

 

 

 

 


